
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 19.12.2013
Prítomní: Janka Horňáková, starostka obce

Mgr. Iveta Mondeková, zástupkyňa starostky obce
Viera Bulková, poslankyňa OcZ

Ing. Richard Bulko, poslanec OcZ
Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 -2016
5. Žiadosť o finančnú pomoc.
6 . Ukončenie zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce privítala poslancov na zasadnutí OcZ. Na základe prezenčnej listiny
skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a otvorila zasadnutie.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Iveta Mondeková, Ing. Richard Bulko
3. Schválenie programu zasadnutia
Predložený program zasadnutia OcZ, bol schválený.
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 -2016
Rozpočet na rok 2014 – schválenie

Návrh rozpočtu obce Opatovce na roky 2014-2016 je zostavený ako viacročný a je v súlade
s nasledovnými právnymi predpismi. So zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ďalších zákonov a opatrení
Ministerstva financií SR a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bola splnená povinnosť na zostavenie viacročného
rozpočtu. Programový rozpočet obce Opatovce na roky 2014 – 2016 má rozpočtovaných 14
programov. Programový rozpočet na roky 2015-2016 je zostavený ako orientačný. Návrh
rozpočtu na roky 2014-2016 bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce aj na
webovej stránke obce. K návrhu rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky.
5. Žiadosť o finančnú pomoc.
Dňa 16.12.2013 bola na Obecný úrad doručená písomná žiadosť od J.R. o nenávratnú
finančnú pomoc. Vzhľadom na to, že v rodine sú tri deti – 2 predškolského veku a 1 školáčka
a obaja rodičia sú nezamestnaní, navrhujem poskytnúť rodine nenávratnú jednorazovú
finančnú pomoc vo výške 140 €.
6 . Ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí OcZ, zaželala všetkým spokojné
Vianočné sviatky a ukončila zasadnutie.

V Opatovciach, dňa 19.12.2013

Janka Horňáková

starostka obce
Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková .....................................

Ing. Richard Bulko ......................................



Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opatovciach

konaného dňa 19.12.2013
Uznesenie č. 60/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2014
hlasovanie: za –3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 61/2012
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e

viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2015-2016
hlasovanie: za –3 proti – 0 zdržal sa – 0

Uznesenie č. 62/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e

pre J.R. nenávratnú jednorazovú finančnú pomoc vo výške 140 €.
hlasovanie: za –3 proti – 0 zdržal sa – 0

V Opatovciach, dňa 19.12.2013

Janka Horňáková

starostka obce

Zapísala: Jana Vraždová

Overovatelia: Mgr. Iveta Mondeková .....................................

Ing. Richard Bulko ......................................


